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A keszthelyi gyermekkönyvtár 2009. II. félévi programjai 
 
Szeptember 11. Varázslatos karosszék: Becsengettek (Asztali írószertartó 

 figurákat készítő játszóház). 

Szeptember. 30. Népmese Napja: Mindenki nagyapója, Benedek Elek (Kardos 
József tanár előadása). 

Szeptember . 30.  Népmese Napja: Mesemondó délután. 

Október 14.  Országos Könyvtári Napok: Bábozó nagyi: Egérvadászat (Kovács 
Éva drámapedagógus bábműsora). 

Október 19.  Gyermekkönyvtár a Diridongó Játszóházban (könyvtár-
népszerűsítő foglalkozás). 

November. 2.  Varázslatos karosszék: Tökfestő játszóház. 

November 2.-28. Vándorkiállítás: Benedek Elek meséje tunéziai és magyar 
gyermekrajzokon. 

November 5.  Szavazz a legszebb tökfejre! A játszóház alkotásainak kiállítása 
(díjaztuk a legtöbb szavazatot elért tökfestőt). 

November 18.  Gyermekkönyvhetek: A titkokat az ujjaimnak mondom el (Rosta 
Géza zenés irodalmi műsora). 

November 25.  Gyermekkönyvhetek: Óvodások városi versmondó délelőttje. 

November 25-28. Gyermekkönyvhetek: Téli teremdíszítés. 

November 27.  Gyermekkönyvhetek: Varázslatos karosszék: Mikulás-figurákat 
készítő játszóház. 

November 15. Karácsonyváró: fadíszítés és könyvajánló a téli szünidőre a 
legújabb könyvtermésből. 

 
 

 
 
 

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI,  
 
Programok 2009. II. félévben: 

 

2009. szeptember 25-én a Városi Könyvtár Lenti és a Honismereti Egyesület 
Lenti közös szervezésében került sor Horváth József "Gyermekévek Hernyéken 1930-
45" című könyvének bemutatójára. A szerző negyedik kötetét dr. Németh József 
irodalomtörténész mutatta be a közönségnek, a részleteket dr. Bencze Katalin, 
Krisztánovics György és Magyar Lajos  tolmácsolásában hallgathatták meg. Dedikálás 
után kellemes hangulatú, kötetlen beszélgetéssel ért véget az est. 

A Magyar Népmese Napján nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is 
programmal várta a könyvtár. 2009. szeptember 30-án a Nemthi Polgári Művelődési 
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Egylettel közösen szervezett "Aranyhíd - Emma néni, a mesemondó" című, vetítéssel 
egybekötött estre hívtuk az érdeklődőket. A filmrészletek mellett a mesék 
mondanivalójáról, értelmezési lehetőségeiről beszélgetett a megjelentekkel Halmy 
György filmrendező, az est vendége. 

 
 

 
 

A Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület gondozásában jelent meg az 
"Identitás - nyelv - irodalom" című kötet. A neves szerzők tanulmányait tartalmazó 
összeállítás bemutatójára 2009. október 2-án került sor a könyvtár rendezésében. Dr. 
Székely András Bertalan művelődésszociológus mutatta be a könyvet. A rendezvény 
vendégei - a kötet szerzői és szerkesztője - az identitás kialakulásának és megőrzésének 
problematikáját taglalták. A hallgatóság által feltett kérdések és felvetések kapcsán 
kialakult beszélgetéssel zárult a konferencia. 

Könyvtárunk idén is csatlakozott a Könyvtári Napok országos 
rendezvénysorozatához. 2009. október 5-11. között kerültek megrendezésre az országos 
programok, október 4-18. között pedig a Zala megyei események. Kiemelt 
célközönségünk a nagyik és unokák népes tábora volt, de minden más korosztályt is 
szeretettel vártunk rendezvényeinkre. 

Október 7-én Keszthelyi Jenő Lentiben élő vadászíró és intarziakészítő művész 
volt a vendégünk. A Honismereti Egyesülettel közösen megrendezett „Vadászat és 
művészet” című est Keszthelyi Márton - vendégünk unokája - szavalatával vette 
kezdetét. Betekintést nyerhettünk a vadászatot szabályozó jogi háttérbe, áttekintést 
kaptunk a vadászatnak az ember történetével párhuzamos fejlődésével. Kacagtató és 
megható anekdotákat, elgondolkodtató és vitára sarkalló eseményeket egyaránt 
felelevenített az előadó a beszélgetéssel végződő esten. 
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Szabóné Balázs Mónika klinikai szakpszichológus előadására került sor október 
9-én "Megküzdési technikák, stratégiák az életkori válságok idején" címmel. Az előadás 
során nyomon követhettük az életben bekövetkező válságokat és lehetséges 
megoldásukat születéstől a halálig, bár a nagyobb hangsúly az idősebb korban felmerülő 
problémákra tevődött. Az érdeklődő közönségnek és az előadó közvetlenségének 
köszönhetően az est - a témánál maradva - családias hangulatú beszélgetéssel zárult. 

Október 11-én, a Könyves Vasárnapon is nyitva tartott a könyvtár. Több 
programmal is vártuk - a kölcsönzés és ingyenes beiratkozás mellett - a látogatókat: a 
honlapajánlókban az idősebb és a fiatalabb korosztály is talált kedvére valót, a gyerekek 
elkészíthették saját kézműves könyvüket. Különböző társasjátékok és a Napvirág 
Bábcsoport "Az aranytulipán" című előadása szórakoztatta aznapi vendégeinket. 

A Zala megye fennállásának ezeréves évfordulóját ünneplő 
rendezvénysorozathoz csatlakozva, a könyvtár "Zala értékei" című sorozatának 
keretében Őriné dr. Bilkei Irén történészt, főlevéltárost hívtuk meg vendégként. 
Programunkat a Zala Megyei Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottsága is támogatta. 
Az "Ezer éves megyénk kezdetei" című előadást két időpontra hirdettük meg. 2009. 
október 16-án 12.45 órai kezdettel a város két középiskolájának történelem iránt 
érdeklődő diákjait vártuk, míg este 18.00 órára a város lakóit hívtuk meg. A Kárpát-
medence népeinek történetét áttekintő rész után az akkor még "Kolon"-nak nevezett 
megyénk történetéről hallhattunk. Az előadást színes diák vetítésével tette még 
élvezetesebbé a - már visszatérő vendégnek számító – történészasszony 
A "Lenti Város 30 Éves" programsorozat keretében pályázatot hirdetett a könyvtár 
"Fantázia projekt - Lenti 30 év múlva" címmel, melyre pályázni egyénileg és 
csoportosan is lehetett. A pályamunkákkal, melyek különböző technikákkal készültek - 
vers, próza, rajz, festmény, makett - városunk elképzelt, jövőbeli arcát mutathatták meg 
a pályázók. A felhívásra a következő hat csoportos és négy egyéni munka érkezett: 
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"Lenti Művészetek Palotája" - makett - Bóka Enikő, Bényei Tímea, Rada Henrietta, a 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak munkája. 
Lenti templomkert" - makett - Bóka Enikő, Bényei Tímea, Rada Henrietta, a 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak munkája. 
"Még több játszóteret!" - makett - Hancz Alexandra, Zsálek Balázs, a Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak munkája. 
"Művészetek Háza" - rajz - Gamperl Dorottya, Horváth Rebeka, a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak munkája. 
"Vissza a természetbe!" - műszaki leírás és rajz - Bedő Bertold, Szekeres Zsolt, a 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak munkája. 
"Lapok a lenti polgármester asszony naptárából 2039-ből" - Horváth Nikolett, Horváth 
Veronika, Kovács Zsófia Olívia, a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola 
10. osztályos tanulóinak munkája. 
"Lenti 30 év múlva" - próza - Szabó Regina, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8. 
osztályos tanulójának munkája. 
"Álomvilág" - próza - Madarász Boglárka, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8. 
osztályos tanulójának munkája. 
"Nemthi - Lenti III. évezred" - festmény - Gazdag Anita, a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola 8 osztályos tanulójának munkája. 
"Kastély Szálló" - rajz - Buzás László, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8 
osztályos tanulójának munkája. 

A pályázók munkájuk elismeréseként könyvet és ajándékutalványt vehettek át. 
A pályamunkákat november 27-ig tekinthették meg az érdeklődők a könyvtár 
nagytermében. 

Együttműködve a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral és a József Attila Városi 
Könyvtárral a „Könyvtárhasználók képzése digitális ismeretek elsajátítására” című  
pályázati program megvalósításában, október, november hónapokban számítógépes 
tanfolyamot szerveztünk a város és a városkörnyék lakossága számára. Négy 
csoportban, összesen tizenheten végezték el a nagy érdeklődést kiváltó húsz-húsz órás 
kurzust. 

November 5-én este 18.00 órakor ismét a "Zala értékei" sorozat „Fenyők a 
természetben és környezetünkben” című előadását hallgathatták meg azok, akik eljöttek 
a Kertbarát Kör Egyesülettel közös rendezvényünkre. Vendégelőadónk, Kiss Marcell 
Rédicsen élő kertészmérnök, a térségünkre is oly jellemző, a természetben és az épített 
környezetben is előforduló fenyőfélékről beszélt a hallgatóságnak. A laikusok számára 
is érthető - színes diákkal illusztrált - előadáson többek között rövid áttekintést kaptunk 
a fenyők családjának tagjairól, földrajzi és időbeli megjelenésükről. Érdekességként 
hallhattunk fenyő "leg"-eket (legmagasabb,legidősebb...) és sok, a köztudatban igen 
elterjedt tévhitet is megcáfolt Kiss Marcell. Ezek közül a legfontosabb talán az volt, 
hogy a fenyők bizony nagyon is szeretik a fényt! Hallhattunk arról is, hogy a tiszafa 
mely része mérgező és mely része ehető, s az itt élők számára talán a legfontosabb, 
hogy szűkebb környezetünk minden szempontból kedvező élettere a fenyőfajoknak és -
fajtáknak. Az est végén lehetőség nyílt kérdések feltevésére, ahol a válaszok gyakorlati 
tanácsokkal kiegészítve segítik a mostani és leendő kerttulajdonosok életét. 

 

 82



HHÍÍRREEKK  

 
 
Dr. Szinku Mihály „A Deák család Zala megyében” című előadására 2009. 

november 26-án csütörtökön a "Zala értékei" című rendezvénysorozatban került sor. Az 
előadó részletesen bemutatta a Deák családot és a család zalai kötődéseit. Sor került 
Deák Jenő - Deák Ferenc unokatestvérének unokája, aki Zalatárnok szülötte - "Göcseji 
históriák" című kötetének bemutatójára is. A könyv göcseji nyelvjárásban íródott, 
humoros történeteket tartalmaz, első kiadása 1899-ben, 110 évvel ezelőtt jelent meg. Az 
előadást Révész Erzsébet által előadott versek foglalták keretbe. 

Selyem József erdőmérnök, középiskolai tanár „Darwin és az evolúció a Biblia 
tükrében” címmel tartott előadást december 8-án. A Kornéliusz Alapítvánnyal közösen 
szervezett esten az előadó a Föld élőlényeinek létrejöttét mutatta be. Evolúciós folyamat 
során vagy isteni teremtés útján népesült be bolygónk? Az emberiséget hosszú ideje 
foglalkoztató kérdés ez, melyre a tudományos kutatások eredményei és a Biblia 
egyaránt ad választ, vendégeinknek is segített talán ez az est, hogy választ kapjanak 
erre. 

Az év utolsó hónapjára is maradt még program a „Zala értékei” című sorozatból. 
December 10-én Marx Mária, a Göcseji Múzeum etnográfusa, főmúzeológusa volt a 
vendégünk. 13:00 órakor a helyi általános iskolák 5-8. évfolyamos diákjai, este 18:00 
órakor pedig a felnőtt látogatók hallgathatták meg „Adventi hagyományok Göcsej-
Hetés területén”  című előadását. Ismert népszokások kevésbé ismert részleteiről is 
hallhattak a megjelentek, az est végén pedig kérdések feltevésére és Lentiben illetve 
szűkebb környezetében élő szokások felelevenítésére is lehetőség nyílt. 

 
         Baksa Melinda 
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Gyermekekprogramok 2009. II. félévben 
 

A Lenti Város 30 Éves programsorozathoz csatlakozva hirdettük meg idei nyári 
programunkat, „Mindent tudni akarok Lentiről” címmel. A gyerekekkel- az együtt 
töltött egy hétben- kézműves foglalkozások, kiállítás-megtekintés és helytörténeti 
előadás által ismertettük meg városunk történetét.  

 

 
 

 Kiemelt programjaink közt szerepelt: Simon Márta a helyi Lámfalussy Sándor 
Szakközépiskola- és Szakiskola tanárának előadása a lenti vár történetéről, a 
szécsiszigeti templom és vízimalom megtekintése Wágnerné Kati néni vezetésével, az 
Erdészeti- és vasúttörténeti kiállítás megismerése Kaliba Mihály kalauzolásával. 
 A kézműves foglalkozások alkalmával elkészítettük Zala megye növény- és 
állatatlaszát, a helyi Szent Mihály Plébániatemplom makettjét és Lenti címerét. 
Természetesen maradt időnk pihenésre, kikapcsolódásra is. A játékos vetélkedők, a 
Sárberki-tónál eltöltött órák közelebb hoztak bennünket egymáshoz, bár nem voltunk 
idegenek egymás számára előtte sem. 

A Magyar Népmese Napja és Zala megye 1000 éves évfordulója alkalmából, 
óvodás csoportot láttunk vendégül, akikkel a Nagyapám farkasa című kötetből 
dolgoztuk fel „A molnárlegény és az ördögök” című göcseji népmesét.  
Emellett 3. évfolyamos diákoknak készítettünk népmese-totót, melynek beküldői 
kézműves foglalkozáson vehettek részt. A foglalkozás helyi óvónénik vezetésével 
zajlott, ahol töklámpást és csipeszfigurát készítettünk. 

Az Országos Nagyi Könyvtári Napok alkalmából elsősorban a nagyikat és az 
unokákat mozgattuk meg. Programjaink közt szerepelt:  
„Miért szeretek könyvtárba járni?”- rajzpályázat és kiállítás nagycsoportos óvodások és 
1-2. évfolyamos tanulók részvételével. A 70 rajz kiállításra került a gyermekrészlegben. 
Az eredményhirdetésen minden kis „művészt” megjutalmaztunk, a helyezettek 
ajándékcsomagot vehettek át. 
 A „Nagyapó és nagyanyó meséi” –t két nyugdíjas pedagógus nagymama, Békefi 
Livi néni és Soós Katalin mesélte el óvodásainknak és kisiskolásainknak. 
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 A „Nagyival a nagyiknak avagy Mi lapul a nagyik tarsolyában?” címet viselő 
kézműves foglalkozás keretében kreatív óvónéniket hívtunk, akik nem mellesleg 
nagymamák is.  
 Szombaton nyitvatartási idő alatt az érdeklődők megismerkedhettek 
nagyszüleink játékaival, valamint hangoskönyv- és CD ajánlót állítottunk össze 
kicsiknek és „nagyobbaknak”, melyből helyben meghallgathatták a nekik tetszőt. 
 A Könyves Vasárnapon több programmal vártuk az érdeklődőket: honlapajánló, 
kézműves foglalkozás, többgenerációs játék és bábelőadás szórakoztatta a gyerekeket és 
a felnőtteket.  

Idei rendezvényeinket a Zalai Gyermekkönyvhét programjaival zártuk: 
„Állok a padon” az iskoláról humoros írásokkal a kamaszok nyelvén címmel tartott 
előadást Neszmélyi Magdolna színművésznő a helyi általános iskolák felső tagozatos 
diákjainak. 
 Ismét ellátogatott hozzánk Joós Tamás énekmondó, ezúttal a „Síppal-dobbal” c., 
hangszereket bemutató zenés műsorral, nagycsoportos óvodásaink legnagyobb örömére. 
 

Bagladi Mónika 
 
Kistérségi szolgáltatás 2009. II. félévben 
 
 

2009. év második felében kistérségünk 50 könyvtárában folytatott szakmai 
segítségadásunk jelentős részét képezte a szolgáltató helyek szervezeti és működési, 
valamint a könyvtárhasználati szabályzatának elkészítésében való közreműködés. 

A korszerű könyvtári ellátás elérése érdekében, a szabályzatokkal összhangban, 
javasoltuk a kisfalvakban is a szolgáltató helyek technikai feltételeinek további javítását 
a fénymásolási lehetőségek biztosításával. 

Az év során tovább javultak a könyvtárak működési feltételei. 
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A rédicsi körjegyzőség területéről 5 nyertes pályázó könyvtár berendezési 
tárgyak vásárlására kapott összegeinek felhasználása is megtörtént. A fejlesztés értéke 
2.048.000 Ft.  

 

 
Új berendezést kapott a szolgáltatóhely Bödeházán 

 

 
… és Zalaszombatfán is. 

 
 

A lakosság közérdekű információkhoz való hozzáférésének javítása érdekében 
a szolgáltató helyeken a városi könyvtár szolgáltatásairól szórólapot biztosítottunk. 

A tájékoztató anyagon népszerűsítjük a Városi Könyvtár Lenti honlapját is, 
amely a www.lentikonyvtár.hu címen érhető el.  

Széleskörű ismertetéssel igyekeztünk elősegíteni az online katalógus 
használatával a mozgókönyvtári szolgáltató helyek állományáról való tájékozódás 
lehetőségét is. 
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Sikerült előbbre lépni a könyvtárközi kölcsönzések számának növelése terén is. 
Látogatásaink során minden alkalommal felhívjuk a figyelmet erre a lehetőségre. Ennek 
köszönhetően egy-két településen a kérések száma jelentősen megemelkedett, ezeket a 
műveket elsősorban a városi könyvtár állományából biztosítottuk.   

Több települési könyvtárosunk nagy figyelmet fordít az olvasói igények ezúton 
való kielégítésére. Példakép említhetjük Lendvadedes, Tornyiszentmiklós és Zalabaksa 
községeket. 

A könyvtárak iránti érdeklődés felkeltésében nagy szerepet játszó időszaki 
kiadványok 2010. évi megrendelésénél az előző évekhez hasonlóan figyelembe vettük a 
látogatók igényeit. 

A folyóiratok előfizetési összege megközelíti a 2 millió forintot.  
49 szolgáltató helyre 61 féle heti és havilap fog járni 229 példányban. 
A tárgyi feltételek változásának köszönhetően, az új berendezések miatt több 

könyvtárban is végeztünk állományrendezést /Alsószenterzsébeten, Bödeházán, 
Pördeföldén, Tornyiszentmiklóson és Zebeckén /.  

Négy könyvtárban - Pákán, Rédicsen, Tornyiszentmiklóson, Zebeckén - 
selejteztünk és elvégeztük az állománykivonással járó adminisztrációs munkálatokat. 

Október hónapban 3 községben volt változás a könyvtárak vezetésében, 2009-
ben összesen 9 helyen. 

Lendvajakabfán ez évben már másodszor, Babolcsai Pálné lett az új könyvtáros,  
Magyarföldön Tóth Róbertné, Lendvadedesen Bodó Csabáné. 
A gyakori személycserék nehezítik  az eredményesebb könyvtári munka 

végzését. 
A térségünk két kiemelkedőbb rendezvénye:  
2009. július 18-án Gáborjánházán „ Anyanyelv és költészet a határ mentén”  
Dr. Zágorec-Csuka Judit könyvbemutatója. A találkozót zalai és muravidéki 

népdalokkal színesítette a Szlovéniából érkezett kapcai József Attila kultúregylet 
népdalköre. 

2009. szeptember 4-én rendezték meg Hernyéken Horváth József: 
„Gyermekévek Hernyéken 1930-46” című kötetének bemutatóját. A kötet kiadásával 
járó költségeket szponzorok támogatása révén teremtették elő, a szerző az értékesítésből 
származó bevételt a község javára ajánlotta fel. A találkozó sikerességében az író helyi 
kötődése, a falu korabeli életének könyvben való megörökítése is nagy szerepet játszott.  

A rédicsi szolgáltatóhelyünk programja az alábbiakban olvasható. 
 
      Stéber  Ferencné Csögi Ágnes 

 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA, RÉDICS 
 

A rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola könyvtára az ősz folyamán több olyan 
rendezvényt szervezett, amely az olvasóvá nevelést szolgálta. Fontos feladatnak tekinti 
az olvasás megszerettetését, a szép magyar beszéd, mint érték megőrzését. 

2009. október 15-én a helyi óvoda nagycsoportosait látta vendégül. A 
harmadik alkalommal megrendezett foglalkozáson különböző meséket hallgattak meg a 
gyerekek, örömmel vették kezükbe a szebbnél szebb mesekönyveket, szívesen 
beszélgettek az általuk jól ismert mesehősökről. A foglalkozáson Raj Bianka és Dezső 
Katica működött közre. Az óvodások egyúttal megismerkedtek a könyvtárral, s mód 
nyílt az olvasás népszerűsítésére is.  
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